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التقديم 

•.

•.

تجة تعتبر منطقة البحر األبيض المتوسط من أهم المناطق المن•
ت زراعة اللوز على عديد لكنها ليست الوحيدة فقد امتدوللوز 

بحت في الواليات المتحدة التي أصوتركيا والبلدان مثل صقلية 
المراتب األولى من حيث كمية اإلنتاج

االنتشار 
الجغرافي 

إقباال من زراعة اللوز في تونس من المشاريع الفالحية التي تلقى•
الفنية الباعثين نظرا لمرد وديتها الجيدة إذا استجابت للخصائص

و المتابعةالغراسةالمتبعة في 
أفاقها

شجرة اللوز من األشجار التي لها قدرة على النمو بالموارد •
برودة الورغم تحملها للحرارة في الصيف والطبيعية المحدودة، 

ا يعبر عنه النسبية في الشتاء إال أنها تخشى الصقيع الربيعي أو م
خاصة في فترة اإلزهار و" الجليدة"بـ

رة متطلبات الشج



اختيار مكان مشمس للزراعة

نبات اللوز يحتاج
إلى تواجد الشمس 
ذا لفترات طويلة، له
ل عند زراعته، يفض
اختيار أكثر مكان 
.مشمس في الحديقة

يار وال تنسى بعد اخت
كد تلك القطعة بالتأ
ه، بأنها تصرف الميا
اه حتى ال تتجمع المي
تحت شجرة اللوز 
.وتتلف جذورها

• . أشجار اللوز تنمو بشكل جيد مع الكثير من الشمس:اختيار مكان مشمس لزراعة اللوز

ها فعليك قبل أن تبدأ بالزراعة العثور على بقعة في ساحتك الخاص بك أو الحديقة تصل

الكثير من أشعة الشمس المباشرة وخالية من الظل، سوف تنمو شجرة اللوز في وعاء قبل 

. زرعها في األرض، لكنه ال يزال من المهم اختيار المكان قبل الموعد المحدد



اختيار تربة صالحة للزراعة

تنمو شجرة اللوز في جميع
( يةطينية، رمل) أنواع التربة 

جرة ولكن أفضل تربة لنمو ش
ذات اللوز هي التربة الخفيفة
.العمق والجفاف

تعتبر شجرة اللوز
ومقاومة للجفاف، 

رات لفتتثمريمكنها أن 
طويلة في التربة 
الجافة، حتى يقل 
.اإلنتاج تدريجيا

ة لهذا تجنب الزراع
في تربة ثقيلة

وتصريف المياه 
ليس بجيد، حيث
من الممكن أن تقلل
ر من اإلنتاج وتنتش
ة األمراض المختلف

.عليها



اختيار أسمدة مناسبة

3-1من 
سنوات، يجب
أن تكون حذر 

في وضع 
السماد، فقد 
ل يسبب مشاك
كثيرة 
.للشجرة

لهذا يهتم بعض
المزارعين 

150بوضع 
جرام من 

ل النيتروجين لك
شجرة في خالل 

العام الثاني 
والثالث بعد 

.الزراعة

كما يمكن 
إضافة 

األسمدة على 
األشجار 
الناضجة 

.للوز

كجم 3.6بنسب 
من النيتروجين
والفسفور 

والبوتاسيوم، 
لكل شجرة 
ناضجة في 

أواخر الشتاء 
مثال في شهر 
فبراير، وبعد 
ذلك أواخر فصل

.الربيع



طريقة زراعة اللوز

معها القليل من توضع الشتالت في تلك الحفر، وتضغط عليها برفق لتثبتها جيدا، يضاف
.السماد حول قاعدة الشتالت، وذلك إلنبات بذور سليمة

سم، وعلى 45×45يتم حفر حفرة كبيرة في قطعة األرض، وتفضل أن تكون بمساحة 
.سم60عمق 

نية ال تقل يفضل زراعة شتالت اللوز في فصل الشتاء، ويجب أن تزرع في مسافات بي
.متر لمراعاة عدم االزدحام بين فروع األشجار5.5عن 

زراعة شتالت اللوز

ور اللوز أو يمكنك اختيار بذور اللوز الطازجة أو الشتالت، ويفضل اختيار الشتالت، وتأكد قبل زراعة بذ
.شجرة لوز حلو صالح للطعام، وليس أشجار لوز مر للزينةتثمرالشتالت بأنها سوف 

اختيار بذور سليمة



:بالشتلةالغراسة

•---------------------------------------------------------

•.

•.

•.

•---------------------------------------------------------

ل مرة ك) قم بعملية سقي دورية لألشجار المغروسة 
ر لكن يجب عدم اإلكثار من الري ألن جذوو( أسبوع

لها تسببواللوز لها حساسية من اإلفراط في الماء 
التعفن

تكون وت عن طريق اختيار الشتلة من المناببالغراسةفإن كنت ستقوم 
ير عندها يجب عليك تحضوالصنف الذي تختاره ومطعمة بالنوع 

غمرها بالماء قبل يومين من وصم 30إلى 25حفرة صغيرة بعمق 
ليها أعد عوثم بعد ذلك ضع الشجرة الصغيرة في الحفرة . الغراسة

اغمرها بالماء والتراب 

ر طويال ألن اللوز بالشتلة أنها ال تعم  غراسةالجانب السلبي في 
مار ال تكون قوية إذ يعتبر معدل أعوجذورها ال تمتد كثيرا 

سنة20أشجار اللوز المروية في حدود 





مالحظة
مرة كل ) قم بعملية سقي دورية لألشجار المغروسة 

و لكن يجب عدم اإلكثار من الري ألن جذور ( أسبوع

اللوز لها حساسية من اإلفراط في الماء و تسبب لها 

.التعفن



:لغراسة بالقلبا

ال يتوجب تعتبر عملية الغراسة بالقلب أبسط من الطريقة األولى حيث

ان عليك تحضير حفر أو غيرها ، كل ما عليك القيام به هو هجر مك

من قلوب اللوز بحيث تكون الجهة 5أو 4الغراسة بالمسحاة و رمي 

صم بين القلب و اآلخر ثم 25إلى 20الحادة إلى األعلى بمسافة 

صم10إعادة التراب فوقها على أن ال يتجاوز سمك التراب المردود 



15يجبببب البببري مبببرة علبببى األقبببل كبببل •
يومبببا لمسببباعدة الشبببجيرات علبببى النمبببو 

لببو خاصببة بالنسبببة للزراعببات البعليببة و
فبي بكميات قليلة مع الحذر مبن اإلفبراط

البببري لمبببا لبببه مبببن مخلفبببات أشبببرنا لهبببا 
.سابقا

بالقلبالغراسة

إالالغراسببةال يجببب سببقي مكببان •
يومببببببا عنببببببد ظهببببببور 21بعببببببد 

.فوق سطح األرضالفسيالت

تتميز األشجار 
المغروسة عن طريق 
والقلب بقوة جذورها 
ومقاومتها لألمراض 

ر كذلك تعم  واآلفات 
و50الشجرة حتى 

سنة60



يدا إذا بالنسبة لإلنتاج كال الطريقتين تعطي إنتاجا ج
وو غيرها زبيرةوتوفرت العناية الالزمة من حرث 

ناف كذلك يختلف اإلنتاج حسب الصنف فبعض األص
تتطلب مناخا معينا ال يتماشى مع مناخ آخر



الكثافة



اهداف كثيرة منها تكوين الهيكل األساسي لةتقليم األشجار المثمرة 

للشجرة بصغرها والتوفيق بين النمو الخضري والنمو الثمري 

ة كما نقوم بالتقليم بهدف توزيع الحمل على الشجر. لألشجار الكبيرة

وأيضاً قد نقلم االشجار الكبيرة في العمر لتجديد . بداية إنتاجها

. حيويتها ونموها

التقليم

عملية التقليم لألشجار تعتبر من العمليات المهمة لألشجار مثل 

فدعونا . الحراثة والتسميد والري وغيرها من عمليات الخدمة المهمة

نتعرف على تقليم األشجار المثمرة



التكوينيالتقليم

يالساق الرئيس. لةالمفضالطريقة 

سم من سطح األرض، ۱۰۰الشتالت بعد الغرس إلى ارتفاع قص
ه كأذرع كانت الشتالت متفرعة فينتخب منها ما هو صالح لتربيتواذا

ول رئيسية للشجرة على أن تكون األذرع موزعة توزيعا حلزونيا ح
بعد الذراع األول ان(. 80-60)الساق وذات زوايا واسعة مع الساق 

والمسافة بين ذراع ( سم60-50)عن سطح األرض يتراوح بين 
يبلغ عدد األذرع المرغوب فيها . سم 20-15تتراوح بين واخر

أذرع رئيسية( 5أو 4)على شجرة اللوز 





اإلنتاج    تقليم

جيدة نمواتن اهداف تقليم األثمار في اللوز هي لضمان الحصول على م

لى سنويا ومنع انكسار وانشداخ األذرع الرئيسية وتوزيع جيد للثمار ع

الشجرة وتحسين نوعية الثمار المنتجة والمحافظة على شكل األشجار 

واالفرعالسرطانات ازالةلذلك وجب العمل على . والتحكم في ارتفاعها

جرة المتزاحمة للسماح للضوء بالتغلغل إلى وسط الشالنمواتالمائية وخف 

لةالطويالنمواتالمتضرر وتقصير اوالخشب المصاب وازالةبمقدار كاف 



أصناف اللوز و توزعها الجغرافي في تونس 



قشاع

األصل

صفاقسمن منطقة 

ذات نمو : شجرة
جيدوقوي 

بةشبه منتص: القامة

فة كثي: أوراق الشجر
، خضراء فاتحة ، 
الشجرة متفرعة 

قليالا 

دا ، في وقت مبكر ج: التزهير
في المتوسط   نهاية شهر 

اية وبدصفاقسديسمبر في 
شهر يناير في الوسط

ة بدون راحة نباتي
محدودة للغاية



Ksontini

األصل

مجموعة متنوعة نشأت من 
لياا حيث تنتشر حاصفاقس

.بشكل كبير

قوي ، : النشاط
داا وليس حساساا ج
.في الشكل

شبه : القامة
منتصبة

كثيفة إلى: أوراق الشجر
حد ما ، واألخضر الفاتح ،

لحشرات المن ، وعرضة
واألوراق



مازيتو

األصل

تم تقديم مجموعة 
ي متنوعة من ليبيا ف

ووجدت 1964عام 
ابقةفيما بعد أنها متط

 TUONOصنف 
المزروع في منطقة 

(إيطاليا)باري 

شجرة : النمو
متوسطة النشاط

ب شبه منتص: الشكل
، يميل إلى التوهج



Lauranne 

عبارة عن شجرة 
لوز ذات قشرة 
صلبة ، وثمارها 

سريعة 

م إنتاج جيد ومنتظ
ألنه ذو خصوبة 
ذاتية مع إزهار 
.متأخر نسبيا

ومع ذلك ، من 
الضروري تجنب
من تعريض الكثير

الصقيع ألشجار
اللوز

مجموعة 
متنوعة حصلت
سا عليها في فرن

من 1978عام 
 INRAقبل 

وسجلت في 
، 1991عام 

Lauranne
® Avijor

covهومن
صليب



وزاآلفات و األمراض التي تصيب شجرة الل

حشرات العفص

هو مرض بكتيري، 
) رية والذي ينتج البكتي
أغروباكتريوم

وهو ( توميفاسيانز
ز يدخل في شجرة اللو
.من خالل الشقوق

ويتمثل هذا المرض 
ريا البكتيافي انتشار 

والتي تمنع وصول 
المياه والمغذيات إلى

.نهاية الشجرة



(فيرتسيليوم) لذبول الفطري ا

هو مرض فطري يصيب شجرة اللوز من الجذور، كما يمكن 
.لهذا المرض أن يتلف الشجرة في نهايتها

فترض أن حيث بعد فترة من الزمن يمكنها أن تمنع المياه والمغذيات والتي ي
الفروع تنقلها الجذور إلى األجزاء العليا من األشجار، مما يسبب في انهيار

.الكاملة

العث

ية، المختلفة األحجام واألنواع أشجار اللوز المروالعثتهاجم أفات 
.والتي تتمركز في الجزء السفلي من األوراق

ى وتعرف أوراق شجرة اللوز المريضة بأن أوراقها تتحول من اللون األخضر إل
.وظاللون األصفر، وبعد ذلك تتساقط األوراق وينخفض اإلنتاج بشكل ملح



الصدأ    

القرديات
التصمغ

الزيلي

مرض 

الكلوك



تجارب حقلية جماعية حول غراسة و تقليم و تسميد 

ومداواة اللوز


